
 

 
 
 
 

 
TKMC-FZSR01-FZ ทวัรพ์มา่ บนิตรงกระบี ่ยา่งกุง้ หงสาวด ี 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื



 
สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 

อิม่บญุ. นมสัการมหาบชูาสถาน.มหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีศ์กัด ิส์ทิธ ิ ์คูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ 
โดยสายการบนิ..... Fly Dubai 

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์ (Myanmar) ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบ
ธรรมชาตแิละชืน่ชมศลิปะและวฒันธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่น
มติขิองกาลเวลา ทีบ่ดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพสําเนยีง 
เสยีงเซ็งแซ ่ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจําทาง ทีแ่น่นขนัด 
แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพังมพัิงแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่น
โฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุทิง้เพือ่สรา้งโรงแรม กับอาคาร สํานักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตน่ั่น
ไมไ่ดทํ้าใหเ้สน่ห ์ ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีทั่นสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางได ้
สะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่ กับหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไปนอ้ย
กวา่  

หงสาวด ีเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่  400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที่
สําคัญในหงสาวด ีอาท ินมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวเลยอง ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่, พระราชวงัแหง่
กรงุหงสาวด ีและมหาเจดยี ์โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแหง่หนึง่ของหงสาวด ี 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื ไจก้ท์โิย ( Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรปูหัวฤๅษี พระธาตอุนิทร์
แขวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจก้โ์ถ ่ อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนอืระดับ น้ํา
ทะเล 3,615 ฟตุ ลักษณะเดน่ของพระธาตอุนิทรแ์ขวนคอื มลีักษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู
ชนัอยา่งหมิน่เหม ่ เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมาอยา่งเหลอืเชือ่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน
นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจําปีจอ ( สนัุข) ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไป
นมัสการสกัครัง้หนึง่ในชวีติชาวพมา่เชือ่วา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการครบ 3 ครัง้แลว้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ 

 

กาํหนดการเดนิทาง   
ซรียี ์กระบี ่– ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตอุนิทรแ์ขวน 2n3d 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ seat ไมม่รีาคาเด็ก 
ธ.ค. 63 27-29 14,900.- 3,500.- 25 

ม.ค. 63 10-12 14,900.- 3,500.- 25 
24-26 14,900.- 3,500.- 25 

ก.พ. 63 7-9 14,900.- 3,500.- 25 
21-23 14,900.- 3,500.- 25 

ม.ีค.-63 6-8 14,900.- 3,500.- 25 
20-22 14,900.- 3,500.- 25 

เม.ย.-63 24-26 14,900.- 3,500.- 25 

เทีย่วครบไฮไลทน์อน5ดาว 



 

21.00 น.  พรอ้มกัน  ณ สนามบนิกระบี ่เคานเ์ตอรผ์ูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ  สายการบนิ Flydubai  พรอ้ม
ทําการ Check-In   

23.15 น.  เหนิฟ้าสู่  กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนิ Flydubai เทีย่วบนิที ่FZ 1586 (อาหาร 
  รอ้นพรอ้มเสริฟ์บนเครือ่ง) Boeing 737-800 อสิระ ดหูนงัฟงัเพลงไดท้กุทีน่ ัง่ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

วนัทีส่อง       ยา่งกุง้  – หงสาวด ี– พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                               (B/L/D) 
 
00.45 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุยา่งกุง้(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผา่นพธิกีาร 

ทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทาง หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่
โรงแรมทีพั่กโรงแรม  Sule Shangrila Hotel ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม  พระเจดยีโ์บตะตอง  ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีนํ่าไปบรรจใุนพระ
เจดยีช์เวดากอง  เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ ถกูอัญเชญิขึน้จากเรอื  ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะ
ตองแหง่นีก้อ่น  พระเจดยีแ์หง่นีไ้ดถ้กู  ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์
ขึน้มาใหมโ่ดยมคีวามแตกตา่งกับพระเจดยีท่ั์วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ให ้
คนเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็น
ไดช้ดัเจนสว่นผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆทีม่พีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวาย
แกอ่งคพ์ระเจดยี์  นําทา่นสกัการะขอพรจาก  “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี ) ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพ
อยา่งมากและนยิมมาขอพร  ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  จากนัน้นําทา่นขอพรจาก  
เทพกระซบิ  
จากนัน้นําทา่นนําคณะไปช็อปป้ิง  ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่
ความหลากหลายของสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถกู  อาทิ อัญมณี  ทับทมิ  ไพลนิ  หยก 
ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวายงานฝีมอืเชน่ผา้ปโูตะ๊ทีม่คีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสรง่หญงิชาย
ทีม่ลีวดลายงามมาก 

 

 

 

วนัแรก       กระบี ่- ยา่งกุง้                                                                          (-/-/-) 



 
จากนัน้นําทา่นกราบนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคํา
คูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง  หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืง
ยา่งกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นีม้ลีานอธฐิานจดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนํา
ดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล
นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ํา
พระประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองค์
เจดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตัน  ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอฐับรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์  บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอย
และ อญัมณีตา่งๆจํานวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี ์ทา่นจะไดช้มความงามของวหิารสี่
ทศิซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนั
ขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะ
ยดืเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีกอ่น องักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมส่ามารถนําขึน้จากแมน้ํ่าไดภ้ายหลังชาวพมา่
ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ  จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามคัคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิใ์หต้ี
ระฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งสมความปรารถนา  จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอด
ฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตตยิัง กัสสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะต ิอหัง วนัทาม ิตรุะโต 
อหัง วนัทาม ิธาตโุย อหัง วนัทาม ิสพัพะทา อหัง วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Western Park Restaurant พเิศษเมนสูลดักุง้มงักร เป็ด
ปกักิง่ (เฉพาะ 8 ทา่นขึน้ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวดี (BAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80กม.(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ1.30-2ชัว่โมง)ผา่นชมสสุานสมัพนัธมติรยคุสมัยพมา่รบกับญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้
ที ่2 จากนัน้นําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงไจ๊กท์โีย  (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2-3 ชัว่โมง 
ถงึคมิปนูแคมป์(เชงิเขาไจ๊กท์โีย) หยดุพักเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขาไจก้ท์โีย
ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนีป้ระมาณ 1ชัว่โมง นําทา่นขึน้กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน ชม 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว ์
สัญลักษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 
  ทัศนยีภาพอันสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผัสความเย็นซึง่จะคอ่ย  ๆ เย็นขึน้ เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกอืบ

ถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน  พระธาตอุนิทรแ์ขวน  เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก  ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญส่งู 5.5
เมตรปิดทองทัง้องคซ์ ึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมิน่เหมด่คูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะ  พระ
ธาตอุนิทรแ์ขวนนีนั้บเป็น  1ใน5มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่  เป็นทีม่าและแรง
บันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จันทรผ์มหอม 
นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 
หลังอาหารคํา่เชญิทา่นไปนมัสการพระธาตตุามอัธยาศัย  สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื  
ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  
หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก  พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอด
คนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นําทา่นเขา้พักโรงแรม   Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคารของ 
  โรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่3      พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด–ียา่งกุง้–กระบี ่                                                          (B/L/D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ตรู ่ เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัยใสบ่าตร

พระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพทุธ มชีดุจําหน่ายบรเิวณวดั เมือ่ 
 



 
  ถวายขา้วพระพทุธนยิมจดุเทยีนตามกําลังวนัหรอืจํานวนอายุ  นมัสการ  พระธาตอุนิทรแ์ขวน  และ

นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา  
  ถา่ยรปู  และชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไรโดย

ไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา นมัสการพระเจดยีไ์จ๊กท์โีย กอ่นกลับ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรม 

ออกเดนิทางกลับโดยรถบรรทกุหกลอ้ถงึคนิปนูแคม้ป์เปลีย่นเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงหงสาว
ด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุ
เกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ําคัญในหงสาวดจีากนัน้ นําทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 
1,000 รปู ที ่วัดไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา  พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่น
สามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์
(ShwemawdawPagoda)คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์เุตา ซึง่เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งู
ทีส่ดุของหงสาวดแีละยังเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวมอญและพมา่มาชา้นาน แลว้นําทา่นชม 
พระราชวงับเุรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ัง
หลงเหลอือยูทํ่าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง
ปัจจบุัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน  ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงาม
ทีส่ดุ  ของเมอืงหงสาวดี  อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก  อาทิ ไมแ้กะสลัก  ผา้ปักพืน้เมอืง  ผา้
พืน้เมอืง เป็นของฝากคนทางบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน้ํ่าเผา) 

หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางกลับกรงุยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 
 
15.00 น. นําทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  

มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทยที่
ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค์70เมตร จากนัน้ขบั
รถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นสกัการะ  พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน
พมา่มน้ํีาหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งทีฝี่มอืดทีีส่ดุของพมา่
แลว้นําทา่นชม  ปางชา้งเผอืก  ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวจํานวน  3 เชอืก  ตอ้ง
ตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ แวะรับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารตม้ยํากุง้ ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่น 
  เดนิทางสูส่นามบนิ  
19.40 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่จ. กระบี ่  โดยสายการบนิ Fly Dubai เทีย่วบนิที ่FZ-1585 
 
22.15 น. ถงึสนามบนิกระบี ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิกระบี–่ ยา่งกุง้ –กระบี ่โดยสายการบนิ Fly Dubai 
 คา่รถนําเทีย่วตลอดทรปิ   
 สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20Kg และหิว้ข ึน้เครือ่งไดอ้กี 7 Kg      
 คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท 
 คา่รถกระบะลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน (ในกรณีมผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯจัดเป็นรถเชา่

เหมาคันสว่นตัวใหค้ณะของทา่น แตถ่า้คณะของทา่นมจํีานวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่นี้ ทางบรษัิทฯใชร้ถประจํา
ทาง จอยรว่มกับคณะอืน่  

 คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 5 ดาวทีย่า่งกุง้ หอ้งละ 2 ทา่น  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่กระเชา้ขึน้พระธาต1ุเทีย่ว 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *เก็บพรอ้มคา่ทัวร*์ 
 คา่วซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง  



 
 
 
 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
****หากตามวนัทีบ่รษิทัฯกาํหนด มผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 8 ทา่นแตล่กูคา้ประสงคย์นืยนัเดนิทางตามเดมิไม่
เล ือ่นการเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ย คา่ทวัรเ์พิม่จากราคาปกต*ิ*** 
 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 2 - 4 ทา่น  เพิม่ทา่นละ 3000 บาท  
 กรณีมผีูเ้ดนิทางเพยีง 5 - 7 ทา่น เพิม่ทา่นละ 2000 บาท  

 
การสาํรองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 

• สํารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
• สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด 10 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

 
การแจง้ยกเลกิ 

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 
• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

หมายเหต ุ
  
-  บรษัิทฯ ขอสงวน สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจํุาเป็น เนือ่งจากการยกเลกิ

ของเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์ดังกลา่วบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศหรอื
หา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ในยา่งกุง้กรณีมผีูเ้ดนิทางตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไปจะมเีมนูพเิศษ สลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิง่ บรกิาร 
- บรกิารน้ํา ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 
 
 
- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นสําคัญ 
 
สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 

สมัภาระสว่นตัว เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก , ยารักษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 
เอกสารในการเดนิทาง 

พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 
 
 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 


